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Lição ADL

Combustível
para uma vida
extraordinária

QUERIDO LÍDER,
para entender melhor o quebra gelo peço que assista o seguinte vídeo que aborda sobre o
assunto da nossa última lição da série Extraordinário
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0kx8lvFZY
Ao longo da lição você precisará de um copo, um comprimido efervescente e água para ilustrarmos
a figura do Espirito Santo em nossas vidas.

DESENVOLVIMENTO DA LIÇÃO

Imagine só um super carro que está sem combustível. Não serve pra quase nada né? Para vivermos
uma vida extraordinária também precisamos estar cheios de algo que nos abastece. Jesus quer que
vivamos uma vida extraordinária cheia deste combustível que é o Espírito Santo. Como podemos viver
cheios do Espírito Santo? Vamos aprender sobre isso na lição de hoje.
Texto base: Efésios 5:18-21
E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito,
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao
Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
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Quando uma pessoa consome álcool em excesso ela fica embriagada. E a partir do momento em que
alguém está tomado pelo álcool, a pessoa já não tem mais controle de seu corpo e de suas ações. A
pessoa tem atitudes descontroladas e desenfreadas.
Paulo então orienta que não sejamos cheios do álcool como os que se embriagam, mas que sejamos
cheios do Espírito Santo. Estando cheios do Espírito Santo nossas atitudes serão reflexos do próprio
Deus que habita em nós.
Neste momento pegue o copo e o comprimido efervescente e explique que quando entregamos nossa
vida à Deus o espírito santo vem habitar dentro de nós (neste momento coloque o comprimido dentro
do copo). Mas que para vivermos cheios do Espírito Santo precisamos de algo a mais, que é a própria
palavra de Deus, ao vivermos na palavra, assim como é falado no vídeo, nós viveremos cheios do
Espírito Santo (neste momento coloque a água que simboliza a palavra no copo e veja o comprimido
agir e preencher todo o copo com seu conteúdo)
Existem na bíblia algumas atitudes que demonstram esse viver pela palavra de Deus, que nos faz
cheios do Espírito:

FALANDO ENTRE VÓS COM SALMOS

A primeira atitude tem a ver com a forma que nós falamos uns com os outros. “Não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e,
assim, transmita graça aos que ouvem” (Ef 4.29)
Como tem sido seu falar? Tem refletido que o Espírito Santo está dentro de você?

ENTOANDO E LOUVANDO DE CORAÇÃO AO SENHOR COM HINOS E CÂNTICOS ESPIRITUAIS

A segunda atitude refere-se à nossa adoração a Deus. “Entoando e louvando de coração ao Senhor
com hinos e cânticos espirituais” fala de adorarmos a Deus através de músicas de louvor, sejam elas
compostas e ensaiadas, espontâneas, em línguas estranhas, etc. Quando agimos assim, atraímos o
Espírito Santo e nos enchemos dele. Pense, então, no valor que momentos de louvor em cultos, células
e devocionais pessoais tem.

DANDO SEMPRE GRAÇAS POR TUDO A NOSSO DEUS E PAI, EM NOME DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO
A terceira atitude fala de uma gratidão constante a Deus. Dar graças sempre e por tudo atrairá o
Espírito Santo para nós. O contrário disso é murmuração e insatisfação. O grande exemplo bíblico de
murmuração e insatisfação, e de como isso desagrada ao Senhor, é o povo de Israel em sua caminhada
no deserto rumo à terra prometida (Êx 15.22-26; 16.1-12; 17.1-7).

Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte

2

Toda murmuração é contra Deus. Sendo Deus o nosso Pai, ou seja, aquele que cuida de nós, quando
reclamamos de qualquer relacionada à nossas vidas estamos nos dirigindo contra Ele. Isso, com
certeza, afasta o Espírito Santo de nós.

SUJEITANDO-VOS UNS AOS OUTROS NO TEMOR DE CRISTO

A quarta e última atitude refere-se a nos submetermos aos outros, o que tem como pré-requisito o
temor a Cristo. Aquele que teme a Cristo e lhe é submisso se sujeita aos outros. Isso se aplica a muitos
contextos, conforme a continuação do texto de Efésios 5. As mulheres devem ser submissas aos seus
maridos e os maridos devem amar suas mulheres (Ef 5.22-33). Os filhos devem obedecer a seus pais
e os pais não devem provocar seus filhos (cf. Ef 6.1-4). Os patrões e os empregados devem trabalhar
bem uns com os outros (Ef 6.5-9).
Sendo assim, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, tendo em vista a autoridade que
elas tem sobre nós e a autoridade que nós temos sobre elas, afastará ou aproximará o Espírito Santo
de nós. No final das contas, o que o Espírito requer de nós para nos encher é humildade nos nossos
relacionamentos. Em Filipenses 2.3, Paulo nos orienta a sermos humildes e considerarmos os outros
superiores a nós mesmos.

CONCLUSÃO

Quando nos abastecemos da palavra de Deus e começamos a viver na palavra o Espírito Santo
começa a agir em nós, assim como o comprimido efervescente ocupou todo o copo. Com as quatro
atitudes que falamos hoje podemos demonstrar o Espírito Santo fluindo em nossas vidas e edificar uns
aos outros também.
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